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ATA 04/2018 

 

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (03/04/2018), às oito 

horas e trinta minutos, na sala cinco mil duzentos e sessenta do prédio quarenta 

e quatro, no campus central da Universidade Federal de Santa Maria, realizou-se 

reunião do Colegiado do Curso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Florestal. Estiveram presentes: Prof. Jorge Antonio de Farias – Presidente; Prof. 

Dilson Antônio Bisognin – Vice-Presidente; Prof.ª. Berta Heinzmann – 

representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Doutorando Alvaro 

Luis Pasquetti Berghetti - representante discente do Doutorado. Os pontos de 

pauta tratados e as respectivas deliberações foram: 

Primeiro ponto de pauta – aprovação da Ata três de dois mil e dezoito, da 

reunião do Colegiado de treze de março: a ata foi lida e aprovada;  

Segundo ponto de pauta – Propostas de Pós-Doutorado Edital 

FAPERGS/CAPES 04/2018: o Colegiado discutiu os critérios para apreciação e 

seleção dos interessados, tendo em vista que quatro propostas foram 

apresentadas: candidato Jean Pierre Cavalli – supervisor José Miguel Reichert; 

candidato Elias Fernando Berra – supervisor Rudiney Soares Pereira; candidata 

Roselene Marostega – supervisora Ana Paula Rovedder; candidata Suelen 

Carpenedo Aimi – supervisora Maristela Machado Araujo; e o Programa pode 

indicar até duas propostas, foi estabelecido como critérios a qualidade e 

regularidade da produção científica, tecnológica ou de inovação, ser Bolsista de 

Produtividade CNPq, e pela sua contribuição para formação de recursos 

humanos em nível de pós-graduação. Com base nos critérios acima, foram 

apreciadas e selecionadas as propostas dos candidatos Jean Pierre Cavalli – 

supervisor José Miguel Reichert e Suelen Carpenedo Aimi – supervisora Maristela 

Machado Araujo. 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, 

lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros do 

Colegiado presentes. 
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